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چكيده
مطالعه است. در اين گرفته استان مركزي صورت در واقع ساوه مزدقان رودخانه و بررسي ماهيان شناسايي حاضر به منظور مطالعه
با چشمههاي افشان نوع توردست سه به كمك به صيد ماهي نسبت درسـال ماه مدت پنج رودخانه در ۴ ايسـتگاه برروي با انتخاب

گونه هاي: به خانواده كپور ماهيانCyprinidae مي توان از گرديدكه ۱۸۷عدد ماهي صيد مطالعه اين در اقدام گرديد. مختلف
Capoeta capoetaو macrolepisماهي Capoeta aculeata،سياه ماهي سياه ، Capoeta siboldi ماهي سـياه ، Capoeta barroisi ماهي سـياه
و لب كلفت ماهـي سـس Leuciscus cephalus ، Barbus mursa سـفيدرودخانه اي خياطـه ، ماهـي ماهـي Alburnoides bipunctatus

فراواني كرد.بيشـترين اشـاره Nemacheilus persa و Nemacheilus kermanshaensis به Balitoridae ميتوان ماهيان رفتگر ازخانواده
۲۹ و ۷۸ Leuciscus به ميزان cephalus رودخانهاي سفيد ماهي Capoeta و barroisi ماهي سياه به مربوط شده به ترتيب صيد ماهيان

است. شده و... انجام وزني ،طولي و طرح، بررسي هاي اين همچنين در بود. عدد
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Identification and study of fish species in Mazdaghan river

By:M. R. Touraji; Expert of Agriculture and Research and Education Organization Ministery of Jahad- e- 
Keshavarzi
Gh. Vosoughi; Professor of the Faculty of the Veterinary,Tehran University
The present study has been carried out in order to identify and evaluate of fish species in Mazdaghan river, in Saveh, 

Markazi province. For this propuse four stations were selected along the river, and during five months of the year 

fishing was carried out through three kinds of nets with various meshes . For this study, 187 specimen were caught 

from Cyprinidae family such as Capoeta barroisi, Capoeta siboldi, Capoeta capoeta macrolepis, Capoeta aculeata, 

Luciscus cephalus, Alburnoides bipunctatus, Barbus mursa, and from Balitoridae familiy such as Nemacheilus 
kermanshaensis, Nemacheilus persa. The most numerous species were Capoeta barroisi and Luciscus cephalus ,With 

78 and 29  specimen, respecively. In addition , length study ,weigth study ,…. have been done .

Keywords:Fish, Identification, Cyprinidae, Balitoridae, Length study ,Weigth study,Mazdaghan,River,Iran
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و روشها مواد
رودخانه  روي ــر ب ثابت ــتگاه چهارايس ــي هاي مقدماتي، از بررس ــس پ
۴ دقيقه و ــاي۵۰ درجه جغرافي طول با كندي ــه خليف مناطق در ــان مزدق
طول جغرافيايي۴۹ با ــران نوب راهدارخانه دقيقه ،پل و۱ درجه ــرض۳۵ ع و
۲۰۵ كيلومتري فاصله در و ۵۹ دقيقه وعرض۳۴درجه ــه دقيق ۲۳ و درجه
با طول آباد غرق ساوه، شهرستان غرب كيلومتري ۶۵ و تهران جنوب غربي
فاصله دقيقه در و۷ ــه ۳۵درج عرض و دقيقه ۵۰ ــه و درج ۴۹ ــي جغرافياي
۳۶ و جغرافيايي۴۹ درجه باطول آباد زمان و ساوه ۵۲كيلومتري شهرستان
ــاوه انتخاب ۲۵كيلومتري س درفاصله دقيقه و۹ ۳۵ درجه ــرض ع و ــه دقيق
دست تور ــيله بوس ماهي صيد به ــبت نس ۱).سپس ــماره ــه ش گرديد(نقش
استفاده شدكه افشان توردست نوع سه منظوراز اين گرديد.به ــان اقدام افش
ــانتي س ۴ ترتيب ۵/ ۱و ۲/۵و آنها به مجاور ــره گ تا گره ــمههاي اندازه چش
ماهيان صيد ماهانه بصورت تا مهر ــرداد خ از ماه پنج زمان ــدت متربود.درم
به زمستان درطي ماههاي ماهي امكان صيد صورت پذيرفت. ايستگاه هر در
ايستگاه هر در مشكالت فراوان ميسر نشد. و آب باالي جريان ــدت ش علت
۲۰۰۰متر(۱۰۰۰متر طول ــيري به مس در ــيررودخانه مس در حركت ضمن
تالش صيادي زمان گرديد. صيد به اقدام ــتگاه) ايس هر تر از پايين و باالتر
ماهي ماهيان، هر ــد صي پس از بود. ــتگاه ثابت ايس صيد درهر ــدوده مح و
و٪۱۰ كوچك ــاي نمونهه براي فرمالين٪۴ ــاوي ح به داخل ظرف ــريعًا س
و ــتگاه ايس هر ــب برچس زدن ضمن ــد(۵). بزرگ منتقل ش نمونههاي براي
تهران دانشگاه طبيعي منابع ــكده دانش ــگاه آزمايش صيد، ماهيها به تاريخ
بر مشتمل ماهيان كامل سنجي زيست ضمن آزمايشگاه در ــد. منتقل ميش
،طول پوزه، ،طول سر چنگالي ،طول استاندارد ،طول طول كل مواردي چون
فلس تعداد چشم، قطرمردمك ــم،  چش قطر ــم، چش دو فاصله بدن، ارتفاع
،تعداد پشتي باله ــعاع هاي ش تعداد ماهي، حلقي جانبي ،دندان خط برروي
نسبت سبيلك تعداد ماهي و جنسيت ماهي، وزن مخرجي ، باله شعاعهاي
گرديد.كليه موجود اقدام شناسايي كليدهاي كمك ماهيان با ــايي به شناس

با ماههاي سال و ــتگاه ايس ــب بر حس ــنجي ــت س از زيس حاصل اطالعات
گرفت. قرار ــي بررس مورد ــتاتگراف اس و كواترپرو افزارهاي از نرم ــتفاده اس
وزني و طولي دامنه تغييرات ــي بررس جهت وزني و طولي ــتوگرام هاي هيس
دار معني كردن تفاوت ــخص مش طرفه جهت يك واريانس آناليز ماهيان و

شد. گرفته بكار هاي مختلف جنس و و ماه ها ايستگاهها در وزني

نتايج
ماهيانCyprinidae و كپور خانواده ازدو گونه ماهي۹ عدد ۱۸۷ با صيد

گرديد. شناسايي زير شرح به Balitoridae ماهيان رفتگر

Cyprinidae ماهيان كپور الف)خانواده
خانواده اعضاي از ماهـي: يكي سـياه Capoeta barroisi (Loret ۱۸۹۴)
جنس ــد ميباش ايران در ــتري بيش ــيهاي بررس نيازمند ماهيان كه ــور كپ
شده پوشيده ريز فلسهاي و از كشيده داراي بدني ميباشد(۱۰). Capoeta

ميباشدودردو شاخي زيرين لب اين ماهي و دارند.دهان خاكستري رنگ كه
اين رديفي ــه حلقي س دندان دارد.فرمول ــبيلك س جفت دهان يك ــرف ط
D ۳/۸ آن مخرجي و ــتي پش بالهها ــد.فرمول گونه ۴۰۳۰۲-۲۰۳۰۴ميباش
از .(۱۳) است عدد ۶۹ تا ۸۱ جانبي آن روي خط بر فلس تعداد و A۳/ ۵-۶
تعداد ماهي بيشترين عدد با ۷۸ گونه شده اين صيد ماهي عدد تعداد ۱۸۷
دارد.اين ارزش غذايي ماهي بعضي مناطق اين شامل گرديد.در را شده صيد
بنتوز آبزي وموجودات و گياهان ــرات حش زي ،الرو كف از موجودات ماهي

مينمايد. تغذيه
بدني داراي ماهي: سـياه Capoeta siboldi (Steindachner,۱۸۶۴ )
تري درشت فلسهاي Capoeta barroisi ماهي به ــبت نس و ــيده كش
D۳-۴/ ۷ A۳/ ۵جانبي خط و مخرجي و ــتي پش بالههاي فرمول دارد.
تغذيه از نظر و بوده حلقي۲۰۳۰۴-۴۰۳۰۲ دندان :Ll، فرمول ۵۰-۵۹
از عدد ۲۱ است Capoeta barroisi گونه ــبيه ش بسيار ــت زيس نحوه و

شد(۲۲). صيد ماهيان اين
سر  داراي ماهي: سـياه Capoeta capoeta macrolepis ( Heckel ,۱۸۴۶)
جفت يك داراي بوده، زيرين ودهان بزرگ دهاني ــكاف ش كند، ،پوزه كوتاه
D۳-۴ /۷ جانبي مخرجي وخط و پشتي فرمول بالههاي ميباشد. ــيبيلك س
دندان وفرمول ــدد ع ــي ۲۲-۲۳ آبشش خارهاي ــداد ،تع A۳/ ۵ Ll:۴۰-۴۲
است(۲۳). قبلي گونههاي از بزرگتر ــها فلس حلقي۴۰۳۰۲-۲۰۳۰۴ است.

است. اين گونه مربوط به شده از ماهيان صيد عدد ۲۸
داراي  ــه ــن گون Cuvier& aculeata  Capoeta (Valencinnes: اي ۱۸۸۴)
D۳ /۸, پشتي ومخرجي باله فرمول بوده ــبيلك س جفت ــيده،يك بدني كش
Ll:۳۸-۴۰ ــي جانب ــي۴۰۳۰۲-۲۰۳۰۴ وخط حلق دندان ــول فرم A۳/۵

. بود گونه اين به شده مربوط صيد از ماهيان عدد ۱۳ .(۲۲) ميباشد
بدن  رودخانهاي: سـفيد ماهي  Leuciscus cephalus (Linnaeus ۱۷۵۱)
آن درازاي كه بزرگ و پهن سر داراي و ــكل اي ش تقريبًا استوانه و ــيده كش
،۲۰۵-۵۰۲ آن رديفي دو ــي فرمول دندان حلق ــت. اس ارتفاع بدن ــراز كمت
رنگ D۳ /۸ A ۳/ ۹ Ll: ۴۴-۴۶ ــي جانب ــط خ و ــتي وپش مخرجي بالههاي
شكم و بدن قهوهاي، اطراف يا قهوهاي به مايل ــبز ،س تيره سبز بدن ــت پش
ماهيان صيد از عدد ۲۹ ــت(۱۶). اس براق طاليي يا يا نقرهاي ــفيد س ماهي

. بود گونه اين به مربوط شده

مقدمه
ــناخت  ش بايد ابتدا منبع آبي هر ــه از بهين بهره برداري ــراي ب
سازگانهاي آبي بوم شكنندگي به نظر و داشت آن از كافي جامع و
اقدام دقيقتري بيشتر و با ظرافت و... ،بايد رودخانهها، نهرها، مانند
مسائلي ايران از ماهيان ديگربررسي ازسوي نمود. شناسايي آنها به
آبريز حوضههاي كه چرا اهميت بوده است داراي كه همواره ــت اس
را خود به ــص ــيمات مخت تقس ــور اقليميكش تنوع جهت به ايران
ــاهد حضور درآن، ش جاري ــاي رودخانهه و حوضه ــر ه كه ــد دارن
مطالعات ايران ماهيان .درزمينه شناسايي ــد ميباش مختلف ماهيان
،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ است. (۱، پذيرفته صورت متعددي
بررسي ماهيان مطالعه، شناسايي و در اين .(۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۴ ،۱۳
رودخانه انجام ازمهمترين اجزاء زيستي تشكيل دهنده بعنوان يكي
ــاوه س رودخانه مزدقان ماهيان روي بر ــه مطالع ــت .اين اس گرفته
گرفته كيلومترصورت و با طول بيش از ۹۵ مركزي ــتان اس در واقع
سرچشمه ساوه شمال غرب و غرب ارتفاعات رودخانه از اين ــت. اس

ميگيرد (۱۵،۳).

رودخانه... ماهيان بررسي و شناسايي
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ماهي ــن اي خياطـه: Alburnoides bipunctatus ماهـي (Bloch۱۱۷۸۲)
دندان حلقي فرمول ــكاف دهاني افقي، و ش مياني دهان برآمده، بدني داراي
،D۳/ ۸  A۳ / ۱۲-۱۳  مخرجي و پشتي -۲۰۵،  باله ۵(۴ ).۲ آن رديفي دو
دامنه ــت. اس ــكل ش منحني ماهي جانبي اين وخط (۱۳) C /۱۹ باله دمي
و آن۱۵ سانتي متر طول ميباشد. بيشينه درياي خزر تا از فرانسه انتشار آن
است ارزش شيالتي گونه فاقد اين .(۱۸) گرم ميباشد ۶۰ وزن آن ــينه بيش

گرديد. از آن صيد عدد و۱۲
داراي لب: كلفت ماهـي سـس Barbus mursa (Guldenstadt ,۱۷۷۳)
جفت دو داراي ، ــت لبها كلف ــبي، اس نعل و زيرين ــان ــيده، ده كش ــدن ب
به استاندارد طول نسبت .(۱۳) Ll:۸۵-۱۰۳ D۴/ ۸ A۳/۵.ــت سبيلك اس
دست باال در مناطق اغلب ميباشد. آن از بيشتر يا و بدن چهار عمق حداكثر
ميكند زيست بوده ــنگالخي س و ــنگي س قلوه ــتر بس داراي كه رودخانهها
ــود. ديده مي ش ــيژن باال اكس و ــفاف ش و تند جريان با آبهاي در ــتر و بيش
مهاجرت رودخانه ــت دس باال ــمتهاي به قس مثل توليد بهار جهت ــر اواخ

گرديد. صيد گونه اين از ماهي عدد مينمايد(۱۰).۲

Balitoridae ماهيان رفتگر خانوده ب-
از :Nemacheilus kermanshaensis (Banaresco &Nalbant ۱۹۶۶)
مخرجي ــتي و پش بالههاي فرمول بوده، زيرين دهان ــا ب كفزي ــاي گونهه

و ــكميكوچك ش و اي ــينه باله س داراي عمومًا ــت، اس D۳ /۱۷ ،A۲ /۵-۶
باله دوم نيمه ــط يا وس تا ماهي بدن در جانبي وخط بوده ــكل ش دايرهاي
ريز، پوستان سخت ماهي غذاي اين ادامه مييابد. مخرج روبروي يا پشتي

ميباشد(۱۷). حشرات ريز الرو و پودهها بنتوزها،
زيرين كوچك ،دهان ــي بدن داراي :Nemacheilus persa (Heckel۱۸۴۹)
اي ميباشد. به قهوه سياه متمايل نوارهاي همراه با زرد رنگ ،رنگ بدن بوده
گونه فاقد است(۱۷). اين D۳ /۷-۸ ,A۲ /۵ مخرجي و فرمول باله هاي پشتي

. است ارزش شيالتي

نتيجهگيري و بحث
رودخانه ــان ماهي ، ماهانه مطالعات از ــده آم ــت بدس نتايج ــه به باتوج
طول بررسي در ماهي زير گونه و گونه ــش ش گفت ميتوان ــاوه س مزدقان
ماهي نتايج ارائه بودند، لذا ديگر گونههاي از ــتر بيش نظر فراواني از و غالب

مي گردد. جداگانه ارائه قسمت هاي در نظر گونههاي مورد شناسي
به مربوط ماده ماهيان وزني ميانگين ــينه بيش :Capoeta barroisi ماهي
ايستگاه مربوط به آن ۵۵/۹گرم وكمينه ۱ با ــماره ــتگاه ش ايس و ماه مرداد
ــماره۱ ). همچنين ش (جدول است با ۷/ ۲۱ گرم ماه ــهريور ش در ۲ ــماره ش
با ۳ شماره ــتگاه ايس ماه و مهر مربوط به اين ماهي طولي ميانگين ــينه بيش
با ماه خرداد در شماره ۲ ــتگاه ايس به مربوط متر و كمينه آن ــانتي س ۱۶ /۷

دهستان و تفكيك بخش به شهرستان ساوه نقشه
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ميانگين تغييرات
وزني ماهي

Capoeta barroisi
گرم بر حسب ماده

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۳۴/۴۲۲/۹۰۰خرداد

۲۲/۵۲۵/۳۲۸/۸۰تير

۵۵/۹۳۳/۶۴۲/۳۲۹/۱مرداد

۳۴/۸۲۱/۷۲۳۳۳/۴شهريور

۲۶/۹۰۴۰/۶۳۳/۴مهر

ميانگين تغييرات
ماهي طولي

Capoeta barroisi
برحسب ماده

سانتيمتر

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۱۴/۲۱۲/۵۰۰خرداد

۱۵۱۴/۸۱۶۰تير

۱۶/۴۱۴/۳۱۵/۱۱۴/۲مرداد

۱۴۱۳/۱۱۳/۱۱۴/۱شهريور

۱۴/۳۶۰۱۶/۷۱۴/۷مهر

ميانگين تغييرات
وزني ماهي

Capoeta siboldi
گرم برحسب نر

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۰۳۰/۷۵۰۲۰ خرداد 

تير   ۱۸/۲۱۵/۴۰۲۴/۴۳

۰۱۲/۹۱۵/۳۱۸/۸۵ مرداد 

۲۷/۳۰۰۲۳/۱۵شهريور

۱۸/۲۳۰۲۵/۹۱۴/۹مهر

ميانگين تغييرات
ماهي طولي

Capoeta siboldi
برحسب سانتيمتر نر

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۰۱۴/۱۰۱۲/۱خرداد

۱۱/۶۱۱۰۱۲/۲۶تير

۰۱۰/۴۱۰/۹۱۱/۶۵مرداد

۱۱/۷۰۰۱۲/۷۵شهريور

۱۱/۵۳۰۱۲/۹۵۱۰/۹مهر

ميدهد نشان سنجي ). نتايج زيست است (جدول شماره۱ متر سانتي ۱۲/۵ 
ــت.ضمن نرها بوده اس از ــتر ــده بيش ش ماده صيد ماهيان وزني ميانگين كه
ــوده، ميانگين طولي ب نرها از ــتر بيش ماده ماهيان وزن در تغييرات ــه اينك
ــت(جدول بوده اس ــتر بيش نر ماهيان طولي از ميانگين ــز ني ــان ماده ماهي
در شده صيد ماهيان ــينه تعداد بيش همچنين .( ،نمودارهاي۱و۲  ــماره۴ ش
بيشينه است. ۲۵ عدد ۱ با ــماره ش ــتگاه ايس به ــتگاه مربوط ايس چهار بين
و ــت اس ۳ با ۸۲/ ۳۹ گرم ــماره ش ــتگاه ايس به ــي نيز مربوط وزن ــن ميانگي
ميباشد. گرم ۲۰ ۳۵ تا اوزان به مربوط شده ماهيان صيد درصد ــترين بيش
است كه بيشينه تمركز امر اين دهنده نشان وزني ــبتًا نا موزون نس پراكنش
آزمون از حاصله نتايج كه بايد گفت خاتمه ميباشد. در پايين اوزان در وزني
معني تفاوت داراي ماهيان وزن لحاظ از مختلف ماه هاي ميدهدكه ــان نش

است. تفاوت اين دهنده مرداد نشان تير و ماههاي و ميباشد داري
و  ( F: ۰/۳۳ ، : ۰/۳۳  ) جنسيت لحاظ از ولي ( a : ۰/۰۰۰۲۴ ، F: ۴ /۵۶  )
معنيدار تفاوت F )داراي ، ۰/۰۶ : ــي ( ۲/۵۶  بررس ــتگاههاي مورد ايس

. نميباشد
Capoeta capoeta macrolepis

ميانگين بيشينه كه ميدهد نشان ماهي اين سنجي زيست از حاصله نتايج
و گرم ۶۴ ۲ با ــماره ش ــتگاه ايس و ماه تير به دوره مربوط طول در وزني مادهها
مي باشد گرم ماه با۱۴/۲ مهر ايستگاه شماره۳ در ميانگينوزنيمربوط به كمينه
ازماهها برخي در ماهي اين ــد صي عدم توجه ). از نكات قابل ــماره۲ ش (جدول
بيشينه طولي، تغييرات جدول ــاس اس بررسي ميباشد.بر مورد ــتگاههاي وايس
كمينه و شماره ۲ با ۵/ ۱۸ سانتي متر ماه و ايستگاه تير طولي مربوط به ميانگين

ايستگاه و ماه برحسب وزني و ميانگين طولي تغييرات -۱ شماره جدول

رودخانه... ماهيان بررسي و شناسايي



و سازندگي ۲۳پژوهش

۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

است سانتيمتربوده ماه با  ۱۰/۶ شماره۲ در شهريور ايستگاه آنمربوطبه
دامنه كه بيشينه نشان ميدهد وزني بررسي تغييرات .( ۲ شماره (جدول
و بيشينه ميباشد گرم اوزان۳۲ تا۱۰ در بين شده مشاهده تغييرات وزني
يك در تنها ــانتي متر بوده و س ۱۰ /۵ تا بين ۱۶/۵ دامنه تغييرات طولي
مشاهده متر سانتي ۱۰ كمتراز مورد دو و متر سانتي ۱۸ از بيشتر مورد
ماده ماهي يك به شده مربوط صيد وزن ماهيان بيشينه ــت. اس گرديده
،كه گرم ۳۴ برابر مادهها وزني وميانگين ۲ شماره ــتگاه ۶۴ گرميدر ايس
مادهها طول ميانگين . است داشته نرها وزني ميانگين با اختالف گرم ۱۴
وزني نرها ميانگين سانتي متر با كه تنها ۲ سانتي متر بوده برابر ۱۴/۲۸
با ۲ شماره ايستگاه به مربوط ميانگين وزني بيشينه . است داشته اختالف
بود .بيشينه گرم با ۲۱/۲ ۳ شماره ايستگاه به مربوط آن و كمينه گرم ۴۰
آن كمينه و با ۱۴/۵ سانتيمتر شماره ۲ ميانگينطوليمربوطبه ايستگاه
نمودارهاي۳و۴). شماره۵، بوده است (جدول ۳ شماره ايستگاه به مربوط
مزدقان ساوه از رودخانه ــده ش صيد وزني ماهيان از آزمون حاصله نتايج
داراي مختلف جنسهاي در وزني نظر از ماهيان اين كه مي دهد ــان نش

تفاوتمعنيدارمي باشد
 (a: ۰/۹۲ ، F: ۲/۴۱ ) ــتگاه ايس لحاظ از و ( F:۰/۰۰۲ ، : ۱۱ /۵۶ ) 
ــده ش ماهيان صيد وزن لحاظ از تفاوتي (a: ۰/۶۷ ،F:۰ /۵۸ ) ماهها و

نمي شود. ديده
Capoeta aculeata

ميانگين كه ماهي نشان ميدهد زيست سنجي اين از حاصل نتايج
(جدول گرم بوده مادهها ۲۵/۶ وزني ميانگين و ماهيان نر ۲۲/۴۶ گرم وزني
و بوده متر سانتي ماده۱۳/۱۲ ماهيان طولي ميانگين همچنين .( شماره۷
وزن ).تغييرات شماره۷ است(جدول نر ۱۲/۲۵بوده ماهيان طولي ميانگين
ميانگينوزني بيشينه ايستگاههاي مختلفنشانميدهد كه اينماهيدر
بيشينه و شماره ۷) با۳/ ۳۰گرم(جدول ۲ شماره ايستگاه مربوط به ماهيان
و متر ۲ با۱۴/۱۵ سانتي شماره ايستگاه مربوط به طولي ماهيان ميانگين
شماره (جدول بود ۱ شماره ايستگاه به مربوط متر سانتي آن۱۱/۶ كمينه
مربوطبهمرداد ماه ۲). همچنينبيشينهميانگينوزنيماهيانصيدشده
صيدشده ماهيان وزني وكمينه ميانگين شماره۲با ۳۷/۱ گرم ايستگاه و
شماره۲ است(جدول با ۱۱/۲گرم شماره۱ وايستگاه شهريورماه به مربوط
و ايستگاه ماه مرداد به مربوط شده صيد ماهيان طولي ).بيشينه ميانگين
مربوط به شهريور طولي متر وكمينه ميانگين سانتي ۲ با ۷/ ۱۵ شماره

. ميباشد ۳/ ۹ سانتي متر با ايستگاه شماره ۱ و ماه

 Capoeta siboldi 
۲۱ از كه مي دهد نشان ماهي اين سنجي زيست از حاصل نتايج
بودند ماده ۲ عدد آن و تنها نر عدد آن ــده ۱۹ ش صيد ماهيان عدد
ــرم مادهها ۲/ ۲۶گ وزني ــن ميانگي ۲۱/۰۱ و نرها ــي وزن ــن ميانگي و
ماهيان ماده ــي ميانگين طول ــن ) همچني ۸ ــماره (جدول ش . ــود ب
متر ــانتي نر ۵۲/ ۱۳س ماهيان طولي ــن ميانگي و متر ــانتي  ۹۵/ ۱۲س
و وزن ماده طول ماهيان ميدهد نشان )كه ۸ ــماره ش (جدول بوده
ايستگاههاي مختلف در ماهي اين وزن .تغييرات داشتهاند بيشتري را
به ايستگاه مربوط ماهيان وزني ميانگين بيشينه كه نشان مي دهد نيز
ميانگين وزني .( ــماره۸ ش ميباشد (جدول ۲۲/۴۵گرم ۲ با ــماره ش

صيد ماهيان ــينه تعداد بيش بودند. نزديك بههم ايستگاهها در ــده ش صيد ماهيان
ماهيان مربوط به طولي ميانگين ــينه بيش و بود ۴ شماره ايستگاه به مربوط ــده ش
به مترمربوط ۱۱/۸۶سانتي با آن كمينه و متر سانتي ۱۲/۲۶ با ۳ ــماره ش ايستگاه

. ( ۸ شماره بود(جدول شماره۱ ايستگاه

Leuciscus cephalus
بيشينه ميانگين وزني مي دهد كه نشان ماهي سنجي اين از زيست نتايج حاصل
مربوط آن كمينه و ميباشد گرم ۵۶ ۲ با ايستگاه شماره در ماه تير به مربوط مادهها
نمونهاي ايستگاهها و ماهها بسياري از در همچنين بوده و ايستگاه همان در ماه مهر به
ميانگين ). بيشينه ۵ ــماره نمودارش ۳  و ــماره ش نگرديد (جدول صيد ماهي اين از
۱۷ /۶ طولي ــن ميانگي با ــماره ۲ ش ــتگاه و ايس ماه تير به مربوط مادهها ــي طول
۳ ايستگاه و مهرماه به مربوط ماهيان طولي ميانگين كمينه و مترميباشد سانتي

ــماره۶ ). ــماره۳و نمودارش ــد(جدولش ــانتيمتر ميباش ۱/ ۱۱س با
با ماهيان گرمي ــاوت ۱۲ تف كه بوده ۴۷/ ۳۵گرم ماده ماهيان وزني ــن ميانگي
در ماهي ماده يك به مربوط ــده ش صيد ماهي وزن بيشينه و همچنين ــته داش نر

Capoeta barroisi ماهي وزني ميانگين تغييرات -۱ شماره نمودار

Capoeta barroisi ماهي طولي ميانگين تغييرات -۲ شماره نمودار



سازندگي و پژوهش ۲۴

ميانگين تغييرات
ماهي وزني
Capoeta
capoeta

macrolepis
گرم برحسب ماده

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۰۰۲۸/۲۳۳خرداد

۱۸/۳۶۴۰۰تير

۰۰۰۳۳/۱مرداد

۱۸/۸۱۷۰۲۶/۳شهريور

۰۰۱۴/۲۲۹/۶مهر

ميانگين تغييرات
ماهي طولي
Capoeta
capoeta

macrolepis
برحسب ماده

سانتيمتر

ايستگاه  ماه  ۱۲۳۴

۰۰۱۲/۱۱۳/۲خرداد

۱۳/۱۱۸/۵۰۰تير

۰۰۰۱۳/۹مرداد

۱۱/۳۱۰/۶۰۱۲/۹شهريور

۰۰۱۱/۶۱۳/۷مهر

ميانگين تغييرات
ماهي وزني
Capoeta
capoeta
aculeata

گرم نربرحسب

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۰۰۲۹/۹۰ خرداد 

تير   ۰۲۳/۵۰۲۶/۹

۲۴/۰۵۳۷/۱۰۱۷/۸ مرداد 

۱۱/۲۰۰۲۸/۳شهريور

۰۰۲۵/۹۱۸/۹مهر

ميانگين تغييرات
ماهي طولي
Capoeta
capoeta

نر aculeata
سانتيمتر برحسب

ايستگاه ۱۲۳۴ماه

۰۰۱۴/۳۰خرداد

۰۱۲/۶۰۱۳/۵تير

۱۲/۷۵۱۵/۷۰۱۱/۱مرداد

۹/۳۰۰۱۳/۸شهريور

۰۰۱۲/۹۵۱۱/۳مهر

ــاوي ۱۴/۸ مس ماده ماهيان طولي ميانگين ــد. ميباش ــماره ۲ ش ــتگاه ايس
بيشينه است . بوده نرها از ميانگين طولي ــتر بيش ــدكه ميباش متر ــانتي س
ــتگاه ايس در آن كمينه و گرم با۳/ ۳۳ ۲ ــماره ش ــتگاه ايس در وزني ميانگين
ايستگاه شماره مربوط به طولي ميانگين ــينه بيش ــد. ش مشاهده ــماره۱ ش
ماهي، اوزان آزمون از حاصله نتايج . ــد ميباش ــانتي متر س با ۴۱/ ۱۴ ۲
نمونهبرداري ــاي ماهه ــتگاه و جنس و ايس از لحاظ ــيدار معن ــاوت تف
ماده و نر جنسهاي در شده صيد ماهيان اينكه يعني نميدهد ــان نش
و (a : ۰/۵ ،F : ۰ /۸۰۵ ) مختلف ايستگاههاي ( a : ۰/۰۴۱ ،F : ۰ /۸۵ )

نميباشد. معني دار تفاوت داراي ( ، ۰/۰۷۶ ،F: ۰/۴۶) مختلف ماههاي

 Alburnoides bipunctatus 
شهريور به ماه مربوط ماهي اين وزني ميانگين ــينه بيش خياطه: ماهي

به ــوط مرب ۲/ ۱۴ گرم ــا ب آن كمينه و گرم ۱۸/۸ ــا ۴ ب ــماره ش ــتگاه ايس
در ايستگاهها از ــياري بس در و ميباشد ماه يك در مهر ــماره ــتگاه ش ايس
صيد ميانگين طولي ماهيان بيشينه ــت. اس بوده نمونه فاقد خاص ماههاي
۲ با شماره ماه وايستگاه خرداد به مربوط ــاوه س ازرودخانه مزدقان ــده ش
ــتگاه ايس و مهر ماه به ــوط مرب كمينه آن و ــد ميباش ــر مت ــانتي س ۱۲/۲ 
مادهها وزني ــت.ميانگين متراس ــانتي س ۱۰/۲ ميانگين طولي با ــماره۱ ش
نميدهد( ــان خود نش از چنداني تفاوت بانرها كه ــاوي۱۶/۶گرم بوده مس
ماهي به مربوط ــده ش ماهيان صيد ــينه وزن بيش و ( ــماره۳و۶ ش جدول
مساوي ماده ماهيان طولي ،ميانگين ــد ميباش ۱ ــماره ش ــتگاه ايس در نر
نرها ــي طول ميانگين ــر از كمت واحد ــك ي كه ــت اس متر ــانتي س ۱۰/۸۶
ــتگاه ايس وزني مربوط به ميانگين ــينه بيش .(۶ ــماره ش (جدول ــد ميباش
ايستگاه شماره به با ۹۷/ ۱۵گرم مربوط آن و كمينه ۸/ ۱۸گرم ــماره۴ با ش

ايستگاه و برحسب ماه وزني و طولي ميانگين ) تغييرات شماره۲ جدول

رودخانه... ماهيان بررسي و شناسايي
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مربوط طولي ميانگين ــينه بيش همچنين .( ۶ ــماره ش ــد(جدول ميباش ۲
از )و ۶ شماره (جدول ــانتيمتر ميباشد س شماره۴ با۷ /۱۱ ــتگاه ايس به
نتايج . مي باشد ۳ شماره ايستگاه در ماهي اين صيد عدم ذكر قابل نكات
نمونه ماهها ي و ــس جن لحاظ از كه ــخص ميكند مش آزمون از ــه حاصل

: ۰/۷۹ ،F: ۰/۷۱) نبوده معنيدار تفاوت داراي وزن ــب حس بر برداري
دار معني ــاوت تف داراي ــتگاه ها ايس لحاظ از ــا ام ،F: ۰/۳۴ ، : ۰/۸۴

( ۳ ــماره ش ــتگاه ايس دوره در طول صيد در عدم ــد (بهخاطر ميباش
( : ۰/۰۰۰۴۱ ،F: ۸/۲۳) 

سپاسگزاري
ــكده دانش ــتاد محترم اس احمدي رضا محمد ــر دكت ــاب آقاي ازجن
مهندس آقاي و ــده راهنمايي ارزن دليل تهران به ــگاه دانش ــكي دامپزش
صيد ــتگاه و ايس تعيين در ــراوان ف همكاري ــت جه ــران رفيعي به كام

مي گردد. تشكر نمونه

استفاده مورد منابع
فون مرمضي.۱۳۷۸؛ غفله ــم جاس و خاني صفي وحاجت ــكندري،غالمرضا - اس ۱

بهمنشير،مجله و كاروان،دز در رودخانه هاي آنها زيستي پارامترهاي برخي و ماهيان
شماره۳:ص۲۳-۳۶ هشتم ايران،سال علميشيالت

تنكابن، رودخانه ماهيان پراكنش ــي بررس و فرامرز اللوئي.۱۳۷۹؛ افرائي،محمد - ۲
شماره۱:ص۱-۱۴ نهم ايران،سال علميشيالت مجله

جلد اول چاپ ــرو ني وزارت ــارات .انتش ايران رودخانههاي ،ي.۱۳۷۳؛ ــين افش - ۳
صفحه دوم۵۷۵

اروميه دانشگاه ــارات انتش دوم جلد شيالت ــي و شناس - بريماني،ا.۱۳۵۶؛ماهي ۴
صفحه ۳۶۰

علميشيالت ايران،سال  مجله بابلرود، ماهيان شناسايي .۱۳۷۶؛ ،محمود رامين - ۵
شماره۳:ص۵۹-۷۲ ششم

ماهيان پراكنش و فراواني شناسايي،بررسي علينقي.۱۳۸۰؛ وسرپناه عباسي،كيوان - ۶
شماره۲:ص۴۱-۶۲ دهم علمي شيالت ايران،سال مجله آن، و شاخابههاي ارس درياچه
وحيات طبيعت موزه ــارت ايران. انتش داخلي ماهيهاي آبهاي عبدلي،ا.،۱۳۷۸؛ - ۷

۳۷۷ ايران صفحه وحش
ــه مجل ــرقي، ش ــان ــتان آذربايج اس ــان ماهي ــمي،حميد.۱۳۸۱.باربوس قاس - ۸

شماره۳:ص۸۱-۹۰ ايران،سال يازدهم علميشيالت
ــاي رودخانهه ــان ماهي ــاي ــايي گونهه شناس ــادي.۱۳۷۸؛ ــي چافي،ه قربان - ۹

Capoeta capoeta macrolepis ماهي وزني ميانگين تغييرات -۳ شماره نمودار

Capoeta capoeta macrolepis ماهي طولي ميانگين تغييرات -۴ شماره نمودار

Luciscus cephalus وزني ماهي تغييرات ميانگين -۵ شماره نمودار

Luciscus cephalus طولي ماهي تغييرات ميانگين -۶ شماره نمودار
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ميانگين تغييرات
وزني ماهي
Leuciscus

ماده cephalus
گرم برحسب

ماه ايستگاه     ۱۲۳۴
۲۲/۵۳۱/۹۰۲۰خرداد
۰۵۶۰۲۴/۶تير

۰۰۳۵۰مرداد
۰۰۰۲۴شهريور

۰۱۸۱۸/۷۳۴/۸مهر

ميانگين تغييرات
وزني ماهي
Leuciscus

ماده cephalus
گرم برحسب

ماه ايستگاه     ۱۲۳۴
۱۳۱۴۰۱۳خرداد
۰۱۷/۶۰۱۴/۱تير

۰۰۱۴/۵۰مرداد
۰۰۰۱۴/۹شهريور

۰۱۳/۴۱۱/۱۱۴/۷مهر
ميانگين تغييرات

وزني ماهي
Alburnoides

نر bipunctatus

گرم برحسب

ماه ايستگاه     ۱۲۳۴
۱۵/۳۱۶/۷۰۰ خرداد 
تير   ۰۱۴/۵۰۰
۱۸/۳۰۰۰ مرداد 
۰۱۵/۶۰۱۸/۸شهريور

۱۴/۲۰۰۰مهر

ميانگين تغييرات
ماهي طولي

Alburnoides
نر bipunctatus
سانتيمتر برحسب

ماه ايستگاه     ۱۲۳۴
۱۰/۳۱۲/۱۰۰خرداد
۰۱۱/۷۰۰تير

۱۱/۹۰۰۰مرداد
۰۱۰/۹۰۱۱/۷شهريور

۱۰/۳۰۰۰مهر

ــيالت مجله علميش بختياري، و محال چهار ــتان اس رود و زاينده كوهرنگ،بازفت
هشتم شماره۴:ص۵۶-۴۳ ايران،سال

:بهرام ،ترجمه ايران شيرين ماهيان آب ــتي زيس تنوع كد،ب.،عبدلي،ا.۱۳۷۲؛ - ۱۰
،ص۴-۱۰ ۱ ،شماره هفتم سال آبزيان. ،ماهنامه كيابي

قناتهاي بخش ماهيان شناسايي پوركاسماني.۱۳۸۲؛ وابراهيم - مشكاني،محمود ۱۱
شماره۴:ص۱۶۳-۱۷۲ دوازدهم ايران،سال علميشيالت مجله بيرجند، مركزي

مجله ، گيالن ــتان اس ــان كرگانرود ماهي ــايي شناس ــري،كاووس.۱۳۸۱؛ نظ - ۱۲
شماره۱:ص۷۳-۸۴ ايران،سال يازدهم علميشيالت

دانشگاه ــارات ،انتش ــيرين ش آب ماهيان ،۱۳۷۱؛ ــتجير مس وبهزاد ،غ -وثوقي ۱۳
صفحه۳۱۷ تهران

. شناسي ماهي درس جزوه -مخير،ب.،۱۳۶۹؛ ۱۴
انتشارات مركزي استان شهر هاي آب ،۱۳۷۶؛ شناسنامه ــور كش جاماب ۱۵ -طرح

وزارت نيرو                            
16-Bagenal ,T.B.,1978; Fresh Water Fishes . Fourth reprint  

.Printed in Britain pp:100.                                

17-Banarescu,P.and Nalbant,T.,1966; Cobitidae (Pisces) from 

Afghanistan and Iran .Vidensk .Mead.fra .Dansk naturh Foren 

pp:29 

18-Cihar,J.,1977; Freshwater Fishes,Printed in Czechoslovakia 

pp :213.

 19 -Coad,B.w.1980; A provisional annoted check –list of the 

freshwater fishes of Iran.Journal of the Bombay Natural History 

Society.Vol.76,No.1,pp.86-105.

20-Coad,B.W.,1982; A new genus and species of Cichild 

endemic to Southern Iran.Copia,No .1,pp.28-37. 

21-Coad,B.W.,1995; The freshwater fishes of Iran.The Academy 

of Science of the Czech Republic Brno,64p.

22-Karaman,M.S.and Kleinasiatischen,R.,1962;Genus Capoeta 

(Varicorhinus)Hambuorg Zoolmus .inst .pp:120.

23-Windfield,I.J.and Nelson,J.S.,1991; Cyprinidae fishes 

systematics, biology and exploitation. Chapman and Hall 

London 3. 667p.

ايستگاه و برحسب ماه وزني و ميانگين طولي تغييرات شماره۳ ) جدول

رودخانه... ماهيان بررسي و شناسايي
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۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

ماهي وزن تغييرات
Capoeta  barroisi

جنسيت تفکيک به
گرم برحسب

)بيشينه (گرم) (گرم )انحراف معياركمينه (گرم وزني نمونهميانگين جنستعداد

ماده۱۲/۵۱۸/۱۳۳۴۳۶/۴۱۷۹۳۹  ۹۹/۴۰

 نر۶۹/۰۰۷/۶۰۱۲/۹۳۲۲۳۲/۹۰۵۱۳۹

ماهي طولي تغييرات
Capoeta  barrosii

جنسيت تفکيک به
سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه (سانتيمتر)انحراف معياركمينه طولي نمونهميانگين جنستعداد

ماده۱۹/۴۰۰۱۰/۶۰۰۱/۹۸۸۳۶۱۴/۷۵۶۴۳۹

نر۱۸/۰۰۸/۵۰۰۱/۸۰۹۷۷۱۴/۶۰۰۳۹

ماهي وزن تغييرات
Capoeta  barroisi
ايستگاه ها تفکيک به

گرم برحسب

(گرم) )بيشينه (گرم معياركمينه )انحراف (گرم وزني نمونهميانگين ايستگاهتعداد

۹۹/۴۰۱۷/۰۰۱۹/۴۰۷۲۳۷/۳۷۶۰۲۵۱

۵۵/۰۰ ۷/۶۰۱۱/۴۲۴۱۲۷/۲۶۱۱۱۸۲

۵۹/۵۰۲۳/۰۰۱۲/۹۰۶۳۳۹/۸۲۵۰۲۰۳

۶۹/۰۰۱۵/۴۰۱۴/۳۱۵۲۳۲/۱۳۳۳۳۱۵۴

ماهي طولي تغييرات
Capoeta  barroisi
ايستگاه ها تفکيک به

سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه معياركمينه (سانتيمتر)انحراف طولي نمونهميانگين ايستکاهتعداد

۱۹/۴۰۱۱/۲۰۱/۸۷۴۴۲۱۵/۱۴۸۰۲۵۱

۱۸/۰۰۸/۵۰۲/۱۹۱۴۳۱۳/۷۰۱۸۲

۱۷/۰۰۱۳/۱۰۱/۳۴۱۸۴۱۵/۲۵۰۲۰۳

۱۸/۰۰۱۰/۶۰۱/۷۶۵۷۱۱۴/۳۰۶۷۱۵۴

ايستگاه و جنسيت تفکيک به وزني و طولي ميانگين تغييرات (۴ شماره جدول

ايستگاه  و جنسيت تفکيک به وزني و طولي ميانگين تغيرات -۵ شماره  جدول

ماهي وزن تغييرات
 Capoeta
capoeta

macrolepis
جنسيت تفکيک به

گرم برحسب

(گرم )بيشينه (گرم (گرم)انحراف معياركمينه وزني جنستعداد نمونهميانگين

ماده۶۴/۰۰۱۷/۰۰۱۲/۰۴۰۱۳۴/۸۲۱۴۱۴

نر۳۹/۵۰۹/۱۰۰۹/۷۲۹۴۸۲۰/۴۵۱۴

ماهي طولي تغييرات
Capoeta capoeta

Macrolepis
جنسيت تفکيک به
سانتيمتر برحسب

سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه (سانتيمتر)انحراف معياركمينه طول ي جنستعداد نمونهميانگين

ماده۱۸/۵۰۱۰/۶۰۲/۰۸۱۳۷۱۴/۲۸۷۵۱۴

نر۱۶/۱۰۹/۰۰۱/۹۵۳۳۰۱۲/۲۰۰۱۴
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وزني تغييرات
Capoetaماهي

capoeta
macrolepis

ايستگاه ها تفکيک به
گرم برحسب

(گرم) معياركمينه (گرم)بيشينه (گرم)انحراف وزني نمونهميانگين ايستگاهتعداد

۲۷/۰۰۱۲/۰۰۵/۱۵۱۸۶۱۸/۴۱۶۷۶۱

۶۴/۰۰۱۷/۰۰۳۳/۲۳۴۰۴۰/۵۰۰۰۲۲

۲۸/۲۰۱۴/۲۰۹/۸۹۴۹۲۱/۲۰۰۰۲۳

۴۶/۰۰۹/۱۰۱۱/۱۷۲۲۳۰/۲۲۷۸۱۸۴

طولي تغييرات
Capoetaماهي

capoeta
به macrolepis

ايستگاهها تفکيک
سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه معياركمينه (سانتيمتر)انحراف طولي نمونهميانگين ايستگاهتعداد

۱۶/۵۰۱۱/۱۰۲/۰۸۵۵۹۱۲/۴۸۳۳۶۱

۱۸/۵۰۱۰/۶۰۵/۵۸۶۱۴۱۴/۵۵۰۰۲۲

۱۲/۱۰۱۱/۶۰۰/۳۵۳۵۵۱۱/۸۵۰۰۲۳

۱۶/۱۰۹/۰۰۲/۰۴۷۸۰۱۳/۵۰۵۶۱۸۴

وزن تغييرات
Albornoidesماهي

به bipunctatus
جنسيت تفکيک

گرم برحسب

)بيشينه (گرم) (گرم )انحراف معياركمينه (گرم وزني نمونهميانگين جنستعداد

ماده۱۹/۲۰۱۴/۱۰۲/۰۰۴۹۹۱۶/۶۰۶

نر۲۲/۰۰۹/۵۰۴/۸۲۱۴۹۱۶/۰۳۳۳۶

طولي تغييرات
Albornoidesماهي

به bipunctatus
جنسيت تفکيک
سانتيمتر برحسب

بيشينه
(سانتيمتر)(سانتيمتر) انحراف معياركمينه

طولي ميانگين
(سانتيمتر)

نمونه جنستعداد

ماده۱۱/۷۰۱۰/۱۰۰/۵۸۸۷۸۱۰/۸۶۶۷۶

نر۱۳/۰۰۱۰/۲۰۰/۹۲۱۷۷۱۱/۷۸۳۳۶

ماهي وزني تغييرات
Albornoides

به bipunctatus
ايستگاهها تفکيک

گرم برحسب

بيشينه
(گرم)

كمينه
 (گرم) 

معيار (گرم)انحراف وزني نمونهميانگين ايستگاهتعداد

۲۲/۰۰۱۴/۱۰۳/۳۵۳۰۶۱۶/۲۴۵۱

۲۱/۵۰۹/۵۰۰۴/۱۳۲۶۳۱۵/۹۶۶۷۶۲

۱۸/۸۰۱۸/۸۰۰/۰۰۱۸/۸۰۱۴

طولي تغييرات
Albornoidesماهي
به bipunctatus
ايستگاهها تفکيک
سانتيمتر حسب بر

بيشينه
(سانتيمتر)

كمينه
معيار(سانتيمتر) طوليانحراف ميانگين

نمونه(سانتيمتر) ايستگاهتعداد

۱۲/۲۰۱۰/۱۰۰/۹۴۳۴۱۰/۹۰۵۱

۱۳/۰۰۱۰/۷۰۰/۸۲۳۲۱۱۱/۶۱۶۷۶۲

۱۱/۷۰۰۱۱/۷۰۰/۰۰۱۱/۷۰۰۱۴

ايستگاه و جنسيت تفکيک به وزني طولي و ميانگين شماره۶)تغييرات جدول

۵- جدول ادامه

رودخانه... ماهيان بررسي و شناسايي
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ماهي وزني تغييرات
Capoeta siboldi
جنسيت تفکيك به

گرم برحسب

)بيشينه (گرم) (گرم )انحراف معياركمينه (گرم وزني نمونهميانگين جنستعداد
ماده۳۲/۸۱۹/۶۹/۳۳۳۲۶/۲۲

نر۳۵/۷۱۲/۹۶/۳۴۳۵۲۱/۰۱۱۹

ماهي طولي تغييرات
Capoeta siboldi
جنسيت تفکيک به
سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه (سانتيمتر)انحراف معياركمينه طولي نمونهميانگين جنستعداد
ماده۱۴/۲۱۱/۷۱/۷۶۷۷۱۲/۹۵۲

نر۱۵/۱۱۰/۴۱/۲۳۲۱۱۳/۰۵۲۱۹

ماهي وزني تغييرات
Capoeta siboldi
ايستگاه تفکيک به

گرم برحسب

)بيشينه (گرم) (گرم )انحراف معياركمينه (گرم وزني نمونهميانگين ايستگاهتعداد
۲۷/۳۱۴/۳۵/۶۱۴۰۲۰/۴۰۵۱
۳۵/۷۱۲/۹۱۰/۴۵۱۳۲۲/۴۵۴۲
۳۲/۸۱۵/۳۹/۲۲۲۹۲۲/۳۶۶۳۳
۳۰۱۴/۹۵/۲۴۰۰۲۱/۶۱۱۹۴

ماهي طولي تغييرات
Capoeta siboldi
ايستگاه تفکيک به
سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه (سانتيمتر)انحراف معياركمينه طولي نمونهميانگين ايستگاهتعداد
۱۳/۱۱۱۱/۰۴۳۱۱/۸۶۵۱
۱۵/۱۱۰/۴۲/۱۴۰۰۱۲/۴۴۲
۱۴/۲۱۰/۹۱/۷۲۱۴۱۲/۲۶۶۳۳
۱۳/۷۱۰/۹۰/۹۴۷۳۱۲/۱۳۳۹۴

ماهي وزني تغييرات
Capoeta aculeata

 به تفکيک جنسيت بر 
حسب گرم

)بيشينه (گرم) (گرم )انحراف معياركمينه (گرم وزني نمونهميانگين جنستعداد
ماده۴۱/۸۱۷/۸۱۰/۲۷۹۳۲۵/۶۵

نر۳۷/۱۱۱/۲۹/۴۶۴۶۲۲/۴۶۲۸

ماهي طولي تغييرات
Capoeta aculeata
جنسيت تفکيک به
سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه معياركمينه طولي(سانتيمتر)انحراف جنستعداد نمونهميانگين
ماده۱۷/۴۱۱/۱۲/۷۲۶۱۱۳/۱۲۵

نر۱۵/۷۱۰/۲۲/۴۲۳۱۱۲/۲۵۸

ماهي وزني تغييرات
Capoeta aculeata
ايستگاهها تفکيک به

گرم برحسب

(گرم) )بيشينه (گرم معياركمينه )انحراف (گرم وزني نمونهميانگين ايستگاهتعداد
۳۳/۶۱۱/۲۱۲/۰۹۳۱۹/۷۶۶۳۱
۳۷/۱۲۳/۵۹/۶۱۶۶۳۰/۳۲۲
۲۹/۹۱۸/۱۶/۴۲۳۶۲۲/۵۳۳۳

۴۱/۸۱۴/۸۱۰/۸۸۹۵۲۴/۰۴۵۴

طولي تغييرات
 Capoeta ماهي

aculeata
ايستگاهها تفکيک به

سانتيمتر برحسب

(سانتيمتر) (سانتيمتر)بيشينه معياركمينه طولي(سانتيمتر)انحراف نمونهميانگين ايستگاهتعداد
۱۵/۳۹/۳۳/۲۳۵۱۱/۶۳۱
۱۵/۷۱۲/۶۲/۱۹۲۰۱۴/۱۵۲۲
۱۴/۳۱۱/۲۱/۷۰۸۷۱۲/۳۳۳۳

۱۷/۴۱۰/۲۲/۸۹۳۹۱۲/۷۵۴

ايستگاه    و جنسيت تفکيک وزني به و طولي ميانگين جدول شماره۷ ) تغييرات

ايستگاه و جنسيت تفکيک به وزني و طولي ميانگين )تغييرات شماره۸ جدول




